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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по култура и 
образование да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните 
предложения:

1. отбелязва, че доброволчеството ангажира гражданите в развитието на местните и 
трансграничните райони и следователно играе роля при насърчаване на активното 
гражданско участие, като по този начин укрепва сближаването и демокрацията на 
участието;

2. отбелязва, че доброволчеството има принос в борбата срещу бедността, като в 
същото време помага за постигането на икономическо и социално сближаване;

3. подчертава, че доброволчеството не следва да замества платената работа;

4. призовава Комисията, в контекста на „Европа 2020”, да разработи и подкрепи 
инициативи за осигуряване на приноса на доброволчеството за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж;

5. призовава Комисията да реализира идеята за Европейски паспорт на уменията в 
най-кратък срок;

6. изисква Комисията да осигури предоставяне на адекватно финансиране за 
програмите в подкрепа на трансграничното доброволчество;

7. предлага създаването на трансгранична мрежа на доброволчески организации в 
различните държави членки;

8. призовава държавите членки да гарантират правна сигурност за доброволците, така 
че различните режими в различните държави членки да не създават пречки за 
трансграничното доброволчество и също така да гарантират по-добро предоставяне 
на информация на доброволците във връзка с техните права и регулаторните и 
институционални разпоредби в тази връзка в различните държави членки;

9. призовава държавите членки да насърчават използването на времето за 
доброволчески труд като допълващо финансиране на европейски проекти, по-
специално трансграничните инициативи;

10. призовава Комисията да насърчи държавите членки да приемат Наръчника на 
Международната организация на труда (МОТ) относно измерването на 
доброволческия труд, за да осигурят стабилни сравнителни данни, които могат да 
помогнат за подобряване на разработването на политиките.


